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Klíčové znaky:

Projekt Eurinfra byl v Nizozemsku zaveden v roce 2002. Skládá se ze tří
dílčích projektů s těmito cíli:


pomocí internetové technologie zlepšit dostupnost zdrojů
informací o evropském právu;



zlepšit znalosti nizozemských soudců o evropském právu;



zřídit a udržovat síť soudních koordinátorů pro evropské právo
(dále jen „GCE“).

Uskutečnění těchto cílů je vzájemně závislé: lepší přístup k právním
zdrojům lze lépe využít, mají-li soudci rozsáhlejší a hlubší znalosti
o evropském právu. Současně je zapotřebí organizační základ. Síť
soudních koordinátorů pro evropské právo byla navržena s cílem zajistit
povědomí soudců o evropském právu v zájmu jeho lepšího využívání,
a to zlepšením spolupráce mezi soudci.
K dosažení tohoto cíle byl soudním koordinátorům svěřen úkol zlepšit
v rámci jejich soudů informování a vnitřní koordinaci a udržovat
s ohledem na evropské právo kontakty s ostatními soudy.
Projekt Eurinfra byl dokončen v prosinci 2004, to však neznamená, že
k tomuto datu byly ukončeny rovněž činnosti prováděné v jeho rámci.
Naopak, tři pilíře projektu dosáhly trvalého stavu a budou posíleny
novými činnostmi.
Zdroj:
http://www.rechtspraak.nl/English/Publications/Documents/Eurinfra_EN_FR.p
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V současnosti síť GCE přehodnocuje své úkoly a způsob co nejlepšího
fungování celé sítě i jednotlivých koordinátorů s cílem pomoci
nizozemským soudcům porozumět právu a nástrojům EU a uplatňovat
je a napomáhat při probíhající digitalizaci a růstu sociálních médií –
a rovněž při rozšiřování práva EU ve vnitrostátních jurisdikcích.
Projekt Eurinfra se ukázal jako přenositelný postup, a to jako celek –
model složený ze tří prvků – nebo jeho jednotlivé části.
Dostupný přímý http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/45319
internetový
8/IPOL-JURI_ET(2011)453198_EN.pdf
odkaz
Kontaktní údaje Vzdělávací a studijní středisko pro justici (Training and Study Centre for
instituce
the Judiciary (SSR))
Poštovní adresa: Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Adresa pro návštěvy: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Tel. č.: + 31 88 361 3212
E-mail: ssr.international@ssr.nl
Internetové stránky: http://www.ssr.nl
Další poznámky

Popsaný NEJLEPŠÍ POSTUP se podobá jiným postupům, které již lze
najít v jiných zemích EU, například v Bulharsku, Rumunsku
(EUROQUOD – informační list „Neustálé vytváření sítí (skutečných
a virtuálních)”, popsáno v témže poli) a Itálii (informační list „GAIUS“,
popsáno v témže poli), které používají stejnou filozofii a mají stejný účel.
Nizozemské zkušenosti jsou zde vyzdviženy kvůli skutečnosti, že se
jedná o první postup, který byl zaveden.
Ačkoli je tento postup přenositelný a doporučuje se, v okamžiku jeho
zavedení bude důležité vymezit náležitě úkoly s ohledem na jiná
existující kontaktní místa nebo sítě, jako je Evropská justiční síť (pro
trestní věci) a Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci.

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 1 – Studie o osvědčených postupech ve
vzdělávání soudců a státních zástupců“, kterou provedla Evropská síť pro justiční vzdělávání.
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